KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

*KUCBX013CDE7*
KUCBX013CDE7

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Sp. zn.: OEKO-PŘ 56045/2021/jahol
Č. j.: KUJCK 64258/2022

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
obce Boršov nad Vltavou, IČO 00244694

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech 18.08.2021
a 19.08.2021 a konečné přezkoumání hospodaření bylo realizováno na Krajském úřadu
Jihočeského kraje ve dnech od 09.05.2022 do 23.05.2022.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů předávaných územními
celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání hospodaření obce Boršov nad Vltavou za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká
se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 15.07.2021 Krajským úřadem
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Lada Chlumecká

-

kontrolorka: Bc. Dana Berková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 301/2021/OEKO-PŘ a č. 306/2021/OEKO-PŘ dne
13.07.2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Mgr. Jan Zeman - starosta
Bc. Hana Slámová - účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon – přezkoumání ÚD č. 21-802-00236 - byl učiněn dne 23.05.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým
věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním kupních smluv uzavřených dne 18.12.2020 a 18.01.2021 týkajících se převodů vlastnictví
k nemovitým věcem uzavřených obcí Boršov nad Vltavou, jak v pozici kupujícího, tak i prodávajícího,
bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtovala o zařazení nebo vyřazení majetku k dni doručení návrhu na
zápis katastrálnímu úřadu. Při koupi nemovitosti dle kupní smlouvy ze dne 18.12.2020 byl návrh na zápis
KN podán dne 22.12.2020, nemovitost byla zařazena ÚD č. 21-007-00028 až dne 18.01.2021. Při prodeji
nemovitosti dle kupní smlouvy ze dne 18.01.2021 byl návrh na zápis KN podán dne 29.01.2021,
nemovitost byla ÚD č. 21-007-00071 vyřazena z majetkové evidence až dne 12.04.2021. Územní celek
tak porušil ustanovení bodu 6.4 Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech.
Zjištěný nedostatek nelze z podstaty účetního případu zpětně opravit. Územní celek je však dle § 13
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, povinen přijmout opatření, které zamezí opakování nedostatku
v budoucnu. Účinnost přijatých opatření bude prověřena na vybraném kontrolním vzorku v následujícím
přezkoumávaném roce.

Nedostatek byl zjištěn při dílčím přezkoumání hospodaření.
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2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 7 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Dle hlavní knihy vykázala účetní jednotka k 31.12.2021 zůstatek na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté
zálohy na transfery ve výši 1.165.917,00 Kč. Přezkoumáním dokladové inventury účtu 373, jejíž přílohou
byla Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 pro obec Boršov nad Vltavou,
bylo zjištěno, že obec Boršov nad Vltavou měla dle smlouvy uhradit v roce 2021 zálohy ve výši
993.563,00 Kč, na účtu 373 byla v roce 2021 však zaúčtována částka 1.165.917,00 Kč. Po vyžádání
doplňujících podkladů bylo zjištěno, že účetní jednotka v roce 2021 nesprávně účtovala o vyúčtování
záloh a doplatku za rok 2020 tím, že v roce 2020 byl vytvořen dohadný účet v nesprávné výši a pak
následně byl v roce 2021 tento rozdíl při vyúčtování zaúčtován na účet MD 373. Skutečný stav tak nebyl
při dokladové inventuře správně ověřen podle inventarizačních evidencí.
Vzhledem k tomu, že zjištěný nedostatek se vztahuje k účetnímu období, které je v době provádění
přezkoumání hospodaření již uzavřené, nelze tento nedostatek již zpětně opravit. Územní celek je však
dle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, povinen přijmout opatření, které zajistí jednak, aby se
nedostatek v budoucnu neopakoval, a jednak odstranění nedostatku, tj. opravu stavu účtu 373
v následujícím účetním období. Kontrolorka doporučuje provést zpřesnění dohadného účtu za rok 2020,
tj. účetní zápis 5xx/389 a následně dohadnou položku zúčtovat účetním zápisem MD 389/DAL 373.
Plnění opatření bude prověřeno v následujícím přezkoumávaném roce.
Porušení právního předpisu:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 14 odst. 4
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním inventarizace účtu 022 - Samostatné hmotné věci a soubory hmotných movitých věcí
zpracované k 31.12.2021 bylo zjištěno, že je zde evidován majetek pod inv. č. DM10489 a DM10490
v ocenění 204.993,36 Kč v jednotlivém případě. Jedná se o provazové pyramidy, které byly dle vyjádření
účetní jednotky dodány vč. instalace, a byly pevně zakotveny do země (zabetonovány), jedná se tedy
o drobné stavby. Účetní jednotka tak nedodržela obsahové vymezení účtu 022, neboť provazové
pyramidy jsou drobnou stavbou a měly být evidovány na účtu 021 - Stavby. Vzhledem k tomu, že
zjištěný nedostatek se vztahuje k účetnímu období, které je v době provádění přezkoumání hospodaření
již uzavřené, nelze tento nedostatek již zpětně opravit. Územní celek je však dle § 13 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, povinen přijmout opatření, které zajistí odstranění nedostatku, tj. přeúčtování
na obsahově správný účet v následujícím účetním období vč. úpravy odpisového plánu a korekce
oprávek, při respektování postupů "Oprav předcházejících účetních období" u nákladových účtů. Splnění
přijatého opatření bude prověřeno v následujícím roce.
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Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Účetní jednotka byla v roce 2021 příjemcem neinvestičního dotace ve výši 386.639,00 Kč od Jihočeského
kraje na projekt "Oprava části MK na části pozemku parc. č. 763/13 a 763/15, k. ú. Boršov nad Vltavou"
s povinností vypořádání. Na základě oznámení poskytovatele dotace byla dotace vyúčtována ve výši
344.736,26 Kč ke dni 20.09.2021. Účetní jednotka však o vyúčtování účtovala zápisem MD 348/DAL 672,
MD 374/DAL 348, ÚD č. 21-007-00151, už dne 31.08.2021 ve výši poskytnuté zálohy, tj. 270.647,00 Kč.
O doplatku dotace bylo účtováno až ke dni přijetí doplatku v částce 74.089,26 Kč zápisem
MD 348/DAL 672, MD 231/DAL 348, ÚD č. 21-802-00179 ze dne 23.09.2021. Tím, že účetní jednotka
neúčtovala o vyúčtování dotace a o předpisu doplatku dotace ke dni, který byl stanoven poskytovatelem
dotace, tj. k 20.09.2021, nebyly dodrženy postupy účtování transferů s povinností vypořádání dle ČÚS
č. 703, bod 5.3.

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
Přezkoumání hospodaření v této oblasti bylo zaměřeno především na kontrolu dodržování povinností
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, kontrolou správnosti zachycení vybraných operací
v rozpočtu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Územní celek má zřízen sociální fond. Viz přezkoumané doklady.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek v přezkoumávaném období nevykonával podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
U územního celku nebyly v přezkoumávaném období peněžní operace tohoto typu uskutečněny. Územní
celek nemá uzavřené smlouvy tohoto typu.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
Územní celek má uzavřené úvěrové smlouvy. Úvěry jsou splatné v letech 2025 a 2027. V roce 2021
územní celek neuzavřel smlouvu o přijetí úvěru, zápůjčky nebo návratné finanční výpomoci.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
V přezkoumávaném období územní celek disponoval prostředky poskytnutými z Národního fondu nebo
s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
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V případě čerpání prostředků Národního fondu či na základě mezinárodních smluv, je primárním
kontrolním orgánem poskytovatel prostředků, jehož kompetence ke kontrole dodržení podmínek
poskytnutí prostředků vychází přímo z veřejnoprávní smlouvy příp. rozhodnutí a podmínek dotace.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Územní celek v přezkoumávaném období nakládal nebo hospodařil s majetkem státu. Dle vyjádření
zástupce územní celku má uzavřenou smlouvu o výpůjčce z ÚZSVM.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
V rámci tohoto předmětu přezkoumání byla realizována kontrola dodržování povinností uložených
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zaměřením na kontrolu
postupu zadavatele ve smyslu dodržování zásad transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení
a přiměřenosti z hlediska nastavení vnitřního kontrolního systému, tj. dodržování vnitřních postupů pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
Územní celek nevykazoval k 31.12.2021 dlouhodobé pohledávky. Dlouhodobé závazky byly k uvedeném
datu ve výši 5.166.255,35 Kč.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Územní celek neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Územní celek nemá zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
Územní celek v přezkoumávaném období neuzavřel novou smlouvu o zřízení věcného břemene.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o jednotlivých předmětech
přezkoumání a okolnostech vztahujících se k nim.

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
➢
➢
➢
➢

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "A.II.4. Samostatné hmotné movité
věci a soubory hmotných movitých věcí".
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................................. 10,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 9,19 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ...................... 0,00 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60,00 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 5.166.255,35 Kč
60,00 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 23.910.674,27 Kč
D.V.

Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Upozornění:

Kontrolní skupina upozorňuje na odpověď Ministerstva financí ve vztahu k okamžiku uskutečnění účetního
případu vzniku pohledávky z titulu prodeje nemovitého majetku. Odpověď je zveřejněna na webových
stránkách Ministerstva financí, evidovaná pod č. 1/2019 v části 1.4. ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na
účtech. Viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnychfinanci-ucetnic/metodicka-podpora/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy#14.
Na základě § 5 odst. 3, zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je obec povinna
s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejnit informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok
předcházejícího roku, na který je předkládán návrh rozpočtu (dále jen "předcházející rok"), a o očekávaném,
nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
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Vyhotovení zprávy: České Budějovice, dne 24.05.2022

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“
………………………………………….
Ing. Lada Chlumecká
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

„podepsáno zaručeným elektronickým podpisem“
………………………………………….
Bc. Dana Berková
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené
v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným
zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je soupis dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
za den předání návrhu zprávy je považován den dodání návrhu zprávy do datového schránky
územního celku

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Územní celek je dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Návrh rozpočtu na r. 2021 projednán na jednání ZO dne 30.11.2020, zveřejněn na úřední desce
a na internetových stránkách od 05.11.2020 do 30.11.2020 – potvrzeno na dokumentu
Rozpočtová opatření
• Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 10.12.2018, usnesení č. 08-2/2018,
schvalování rozpočtových změn do výše 1.000.000,00 Kč na položku i pro konečný celkový součet
rozpočtového opatření, v oblasti příjmů bez omezení
• Do termínu dílčího přezkumu schváleno 9 RO:
• RO č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 18.01.2021, zveřejněno od 03.02.2021
• RO č. 3 schválené starostou obce dne 01.03.2021, zveřejněno od 24.03.2021
• RO č. 5 schválené starostou obce dne 16.04.2021, zveřejněno od 30.04.2021
• RO č. 7 schválené zastupitelstvem obce dne 10.05.2021, zveřejněno od 31.05.2021
• Rozpočtová
opatření
zveřejněna
na
internetových
stránkách
obce,
ověřeno
na https://www.borsovnvlt.cz/urad/uredni-deska/, přístup z internetu dne 18.08.2021.
Schválený rozpočet
• Rozpočet na r. 2021 schválen usnesením ZO č. 06-27/2020 ze dne 30.11.2020
• rozpočet schválen jako přebytkový na paragrafy a položky, P – 28.750.000,00 Kč,
V – 27.364.000,00 Kč
• součástí také rozpočet sociálního fondu
• zveřejněn
na
internetových
stránkách
obce
dne
14.12.2020,
ověřeno
na
https://www.borsovnvlt.cz/urad/uredni-deska/rozpocet-obce-na-rok-2021.html. Přístup z internetu
dne 18.08.2021
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• Usnesením zastupitelstva obce č. 06-27/2020 ze dne 30.11.2020 byl schválen rozpočet obce na rok
2021, součástí schváleného rozpočtu byl i příspěvek na provoz příspěvkové organizace MŠ Boršov
nad Vltavou ve výši 1.303.000,00 Kč (zaúčtováno na odPa 3111 pol. 5331 ve výkazu FlN 2-12 M).
Písemné sdělení o poskytnutí dotace od zřizovatele bylo předáno příspěvkové organizaci dne
13.01.2021.
• Schválen příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZŠ Boršov nad Vltavou ve výši
1.128.000,00 Kč (zaúčtováno na odPa 3113 pol. 5331 ve výkazu FlN 2-12 M). Písemné sdělení
o poskytnutí dotace od zřizovatele bylo předáno příspěvkové organizaci dne 19.01.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2023, schválen ZO dne 30.11.2020, usnesení
č. 07-27/2020
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 05.11.2020 do 30.11.2020 – potvrzeno na
dokumentu
• Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce dne 14.12.2020,
ověřeno na https://www.borsovnvlt.cz/urad/uredni-deska/strednedoby-vyhled-rozpoctu-obce-20222023.html. Přístup z internetu dne 18.08.2021
• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu za r. 2020 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách
od 20.05.2021 do 30.06.2020 – potvrzeno na dokumentu
• projednán a schválen v ZO dne 07.06.2021, usnesení 04-34/2021, souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
• Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno
na internetových stránkách obce od 19.06.2021, ověřeno na https://www.borsovnvlt.cz/urad/urednideska/zaverecny-ucet-obce-borsov-nad-vltavou-za-rok-2020.html.
Přístup
z
internetu
dne
18.08.2021
Faktury došlé
• FD č. 2021100112 vystavena dne 30.07.2021, dodavatel: OK Signistav s. r. o., IČO 28131347,
Boršov nad Vltavou, za opravu komunikace dle Smlouvy o dílo ve výši 689.472,52 Kč (vč. DPH)
předpis: ÚD č. 21-001-00336 ze dne 04.08.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 146, obrat ve výši 689.472,52 Kč ze dne 04.08.2021,
ÚD č. 21-802-00146 ze dne 04.08.2021
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•

FD č. 211323 vystavena dne 02.07.2021, dodavatel: JARg spol. s r. o., Litvínovice, IČO 46678867,
pořízení vybavení kuchyně ve výši 412.251,84 Kč (vč. DPH)
předpis: ÚD č. 21-001-00316 ze dne 20.07.2021 (vč. zařazení)
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 134, obrat ve výši 412.251,84 Kč ze dne 21.07.2021,
ÚD č. 21-802-00134 ze dne 21.07.2021 (T4)
• FD č. 20210362 vystavena dne 24.06.2021, dodavatel: Český trávník, Litvínovice, IČO 28081722,
za rekonstrukci výběh ploch za hřištěm v částce 81.735,50 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00270 ze dne 24.06.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 122, obrat ve výši 81.735,50 Kč ze dne 30.06.2021, ÚD č. 21-802-00122
ze dne 30.06.2021 (T12)
• FD č. 210100212 vystavena dne 12.05.2021, dodavatel: Daniel Anderle, České Budějovice,
IČO 07700164, dodávka křovinořezu a foukače v celkové ceně 32.721,00 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00216 ze dne 13.05.2021 (vč. zařazení na účet MD 028)
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 91, obrat ve výši 32.721,00 Kč ze dne 13.05.2021, ÚD č. 21-802-00091
ze dne 13.05.2021 (T4)
• FD č. 1-0254/2021 vystavena dne 31.03.2021, dodavatel: NEUBAUER & PARTNER s. r. o., České
Budějovice, IČO 26070341, za právní služby v částce 28.150,00 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00143 ze dne 06.04.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 91, obrat ve výši 28.150,00 Kč ze dne 13.05.2021, ÚD č. 21-802-00091
ze dne 13.05.2021 (T3)
• FD č. FV21034041 vystavena dne 22.02.2021, dodavatel: Alis spol. s r. o., Česká Lípa,
IČO 00672416, roční udržovacího poplatek KEO4 ve výši 54.390,00 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00098 ze dne 01.03.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 42, obrat ve výši 54.390,00 Kč ze dne 01.03.2021, ÚD č. 21-802-00042
ze dne 01.03.2021 (T27)
• FD č. 2021012 vystavena dne 25.01.2021, dodavatel: ELSA CB s. r. o., Boršov nad Vltavou,
IČO 25160435, za opravu VO ve výši 44.622,40 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00046 ze dne 25.01.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 16, obrat ve výši 44.622,38 Kč ze dne 25.01.2021, ÚD č. 21-802-00016
ze dne 25.01.2021 (T14),
výpis z BÚ u KB č. 23, obrat ve výši 0,02 Kč ze dne 02.02.20211, ÚD č. 21-802-00023 ze dne
02.02.2021 (T6)
• FD č. 211692 vystavena dne 25.11.2021, dodavatel: UNIAGRA CZ a. s., Týn nad Vltavou,
IČO 25191578, za dodávku multifunkčního traktoru Branson za cenu 787.952,00 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00536 ze dne 30.11.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 224, obrat ve výši 787.952,00 Kč ze dne 02.12.2021,
ÚD č. 21-802-00224 ze dne 02.12.2021 (T9)
• FD č. 202100213 vystavena dne 14.12.2021, dodavatel: OK Signistav s. r. o., Boršov nad Vltavou,
IČO 28131347, za opravu kanalizace - zatrubnění stoky Jamné ve výši 348.419,50 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00581 ze dne 20.12.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 236, obrat ve výši 348.419,50 Kč ze dne 20.12.2021,
ÚD č. 21-802-00236 ze dne 20.12.2021 (T13)
Faktury vydané
• FV č. 21-002-00042 vystavena dne 07.06.2021, na nájemné z provozování vodovodů a kanalizace
(čtvrtletní) ve výši 317.322,50 Kč
předpis: ÚD č. 21-002-00042 ze dne 07.06.2021
úhrada: výpis z KB č. 123, obrat ve výši 317.322,50 Kč ze dne 01.07.2021, ÚD č. 21-802-00123
ze dne 01.07.2021 (T2)
• FV č. 21-002-00003 vystavena dne 25.01.2021, za tříděný sběr ve výši 113.951,50 Kč dle podkladu
předpis: ÚD č. 21-002-00003 ze dne 25.01.2021
úhrada: výpis z KB č. 40, obrat ve výši 113.951,50 Kč ze dne 26.02.2021, ÚD č. 21-802-00040
ze dne 25.6.02.2021 (T8)
Hlavní kniha
• za období 07/2021
• za období 12/2021 (analytická)
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Inventurní soupis majetku a závazků
• Příkaz k provedení inventarizace ze dne 04.11.2021
• Plán k provedení inventarizace ze dne 04.11.2021, vč. složení inventarizačních komisí
• Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 17.01.2022
• Inventarizace účtů k 31.12.2021 (kontrola zjištěných stavů se stavy vykázanými v hlavní knize
k 31.12.2021): 022, 082, 231, 236, 261, 343, 345, 373, 377 0120, 403, 451, 993
• Inventurní soupis účtu:
• 022 (pořízeno v roce 2021):
• inv. č. DM10489 - Pyramida provazová Habrmannův sad v ceně 204.993,36 Kč
• inv. č. DM10490 - Pyramida provazová Pod Včelnou v ceně 204.993,36 Kč
• inv. č. DM10514 - Kotel elektrický (gastro) v ceně 150.478,02 Kč
• inv. č. DM10521 - Traktor multifunkční Branson v ceně 806.102,00 Kč
• inv. č. DM10274 - Elektrocentrála digitální v ceně 56.000,01 Kč
•
•

Příloha k účtu 373:
Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 pro obec Boršov nad Vltavou,
dle čl. VI jsou stanoveny zálohy pro rok 2021 ve výši 993.563,00 Kč
Kniha došlých faktur
• za rok 2021
• poř. č. 21-001-00001 - č. 21-001-00596 v celkovém objemu 26.459.100,91 Kč (konečné PH)
• poř. č. od 21-001-00001 do 21-001-000325 v celkové hodnotě 6.017.316,55 Kč
• poř. č. 21-011-00001 v částce 56.892,08 Kč
• Přezkoumávaný vzorek ve výši 1.343.343,26 Kč
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2021
• poř. č. 21-002-00001 - č. 21-002-00144 v celkovém objemu 5.578.664,11 Kč (konečné PH)
• poř. č. od 21-002-00001 do 21-002-00088 v celkové částce 1.598.949,50 Kč
• Přezkoumávaný vzorek ve výši 431.274,00 Kč
Odměňování členů zastupitelstva
• Zápis z jednání ZO ze dne 13.01.2020, usnesení č. 04-17/2020
• Sestava KEO 4 – mzdové náklady dle zaměstnanců a středisek za období 6/2021
- osobní číslo 82 – předseda výboru
- osobní číslo 7 – starosta
- osobní číslo 9
- osobní číslo 84
- osobní číslo 11
- osobní číslo 8
- osobní číslo 14
• Mzdový list os. č. 13
Pokladní doklad
• PPD č. 21-701-00620 ze dne 29.03.2021, příjem poplatků za odpad a psa v celkové výši
2.300,00 Kč, ÚD č. 21-701-000620 ze dne 29.03.2021
• PPD č. 21-701-00612 ze dne 29.03.2021, SP - ověřování ve výši 120,00 Kč, ÚD č. 21-701-00612
ze dne 29.03.2021
• VPD č. 21-701-00581 ze dne 24.03.2021, nákup testů COVID - 19 ve výši 9.570,00 Kč (3 krabice
po 20 ks), ÚD č. 21-701-0581 ze dne 24.03.2021
• VPD č. 21-701-00580 ze dne 24.03.2021, platba za poštovní poukázky ve výši 799,00 Kč,
ÚD č. 21-701-00580 ze dne 24.03.2021
• VPD č. 21-701-00578 ze dne 24.03.2021, za prodej popelnice ve výši 1.299,00 Kč,
ÚD č. 21-701-00578 ze dne 24.03.2021
• VPD č. 21-701-00927 ze dne 01.07.2021, za materiál ve výši 672,00 Kč, ÚD č. 21-701-00927 ze dne
01.07.2021
• VPD č. 21-701-00929 ze dne 02.07.2021, za poštovní známky ve výši 4.140,00 Kč,
ÚD č. 21-701-00929 ze dne 02.07.2021 (ceniny)
• PPD č. 21-701-00944 ze dne 14.07.2021, poplatek za odpady výši 400,00 Kč, ÚD č. 21-701-00944
ze dne 14.07.2021
• PPD č. 21-701-00967 ze dne 21.07.2021, správní poplatek ve výši 1.000,00 Kč, ÚD č. 21-701-00967
ze dne 21.07.2021
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•

PPD č. 21-701-00968 ze dne 22.07.2021, pronájem VP za částku 5.000,00 Kč ze dne 22.07.2021,
ÚD č. 21-701-00968 ze dne 22.07.2021
• PPD č. 21-701-00982 ze dne 26.07.2021, trhy - poplatek VP ve výši 100,00 Kč, ÚD č. 21-701-00982
ze dne 26.07.2021
• VPD č. 21-701-00997 ze dne 30.07.2021, materiál - chodník MŠ Boršov ve výši 591,00 Kč,
ÚD č. 21-701-00997 ze dne 30.07.2021
Pokladní kniha (deník)
• za období 03/2021, příjmové operace ve výši 293.956,00 Kč, výdajové operace ve výši
354.428,00 Kč
• za období 07/2021, příjmové operace ve výši 53.707,00 Kč, výdajové operace ve výši 64.562,00 Kč
• Zůstatek v pokladním deníku k 31.07.2021 souhlasí se zůstatkem vykázaným na účtu 261 - Pokladna
v rozvaze sestavené k 31.07.2021
• za období 11/2021, 12/2021
Příloha rozvahy
• sestavena k 31.12.2021
Rozvaha
• sestavena k 31.07.2021
• sestavena k 31.12.2021
Účetní deník
• opis deníku účtu 373 za rok 2021
• - obrat MD a DAL ve výši 1.165.917,00 Kč
• Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 - ÚD č. 21-007-00086 ze dne 25.05.2021, předepsané
zálohy pro rok 2020 ve výši 1.165.917,00 Kč, doplatek činil 13.061,00 Kč
• dle vyjádření účetní jednotky byl v roce 2020 nesprávně vytvořen dohad nákladů pouze ve výši
993.563,00 Kč
• vygenerován za období 01/2021 - 08/2021 (s popisem)
• účet 031 - Pozemky, obrat MD 682.666,00 Kč
• účet 022 - Samostatné hmotné movité věci, obrat MD 822.238,56 Kč
• účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, obrat MD 113.822,74 Kč, obrat DAL 11.109,50 Kč
Účetnictví ostatní
• Avízo k přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 OP VVV na projekt
č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019211 - UZ 33063 ze dne 26.03.2021
• příjemce: Základní škola Boršov nad Vltavou
• výše průtokové dotace: 448.053,00 Kč
• příjem: výpis z BÚ u ČNB č. 8, obrat ve výši 448.053,00 Kč ze dne 01.04.2021, ÚD č. 21-806-00004
ze dne 01.04.2021
• úhrada: výpis z BÚ u ČNB č. 9, obrat ve výši 448.053,00 Kč ze dne 13.04.2021, ÚD č. 21-806-00004
ze dne 13.04.2021
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestaven k 31.07.2021
• sestaven k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
• sestaven k 31.07.2021
• sestaven k 31.12.2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• Mateřská škola Boršov nad Vltavou, IČO 75121841
• Základní škola Boršov nad Vltavou, IČO 75000466
• sestavena k 31.12.2020
• sestavena k 30.06.2021
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• Mateřská škola Boršov nad Vltavou, IČO 75121841
• Základní škola Boršov nad Vltavou, IČO 75000466
• sestaven k 31.12.2020
• sestaven k 30.06.2021
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Žádost o individuální dotaci/dar z rozpočtu obce Boršov nad Vltavou ze dne 25.09.2021
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.01.2021
• příjemce dotace: Tělocvičná jednota Sokol
• výše dotace: 135.000,00 Kč
• účel dotace: Realizace individuálních projektů a provozní náklady – příspěvek na provozní náklady –
plyn, elektřina, voda, stočné …
• časové užití dotace: do 15.12.2021
• vyúčtování dotace: nejpozději do 15.12.2021
• schválení poskytnutí dotace: zápis z jednání ZO ze dne 30.11.2021, usnesení č. 06-27/2020
• poskytnutí dotace: výpis z BÚ u KB č. 12, obrat ve výši 135.000,00 Kč ze dne 19.01.2021,
ÚD č. 21-802-00012 ze dne 19.01.2021 (T21)
• Přehled příjmů a výdajů TJ Sokol Boršov nad Vltavou za rok 2021 ze dne 15.12.2021
• Schválení a kontrola vyúčtování ze dne 15.12.2021, ÚD č. 21-007-00220 ze dne 21.12.2021
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Žádost o individuální dotaci/dar z rozpočtu obce Boršov nad Vltavou ze dne 29.09.2021
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 10.03.2021
• příjemce dotace: Spolek Boršováci
• výše dotace: 30.000,00 Kč
• účel dotace: Realizace individuálních projektů – kulturní a volnočasové aktivity pro občany Boršova
nad Vltavou
• časové užití dotace: do 15.12.2021
• vyúčtování dotace: nejpozději do 15.12.2021
• schválení poskytnutí dotace - zápis z jednání ZO ze dne 30.11.2021, usnesení č. 06-27/2020
• poskytnutí zálohy dotace: VPD č. 21-701-00454 ze dne 10.03.2021, ÚD č. 21-701-00454 ze dne
10.03.2021
• Vyúčtování za rok 2021 ze dne 30.09.2021
• Schválení vyúčtování příspěvku za rok 2021 ze dne 30.09.2021, ÚD č. 21-007-00175 ze dne
30.09.2021
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Žádost o individuální dotaci/dar z rozpočtu obce Boršov nad Vltavou ze dne 30.09.2021
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.01.2021
• příjemce dotace: Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků „Jana Žižky z Trocnova“
• výše dotace: 25.000,00 Kč
• účel dotace: Realizace individuálních projektů – Dožínky 2021 – občerstvení pro soubory a kapelu,
pečení koláčů + materiál, tisk pozvánek…
• časové užití dotace: do 15.12.2021
• vyúčtování dotace: nejpozději do 15.12.2021
• schválení poskytnutí dotace: zápis z jednání ZO ze dne 30.11.2021, usnesení č. 06-27/2020
• poskytnutí dotace: výpis z BÚ u KB č. 12, obrat ve výši 25.000,00 Kč ze dne 19.01.2021, ÚD č. 21802-00012 ze dne 19.01.2021, (T19)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1145/21 z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Dotačního
programu "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2021" ze dne
28.05.2021 (ÚZ 459)
• neinvestiční dotace na realizaci projektu "Oprava části MK na části pozemku pr. č. 763/13 a 763/15,
k. ú. Boršov nad Vltavou" ve výši max. 386.639,00 Kč
• realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.10.2021
• vyúčtování nejpozději do 15.11.2021
• záloha ve výši 270.647,00 Kč
• doplatek ve výši max. 115.992,00 Kč
• podíl vlastních prostředků činí min. 50,00 % z celkových uznatelných výdajů projektu
•
• Příjem zálohy dotace:
- výpis z BÚ u KB č.107, obrat ve výši 270.647,00 Kč ze dne 08.06.2021, ÚD č. 21-802-00107 ze dne
08.06.2021
• Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 25.08.2021, doručeno Jčk dne 08.09.2021
(dle podacího razítka)
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Oznámení o vyúčtování dotace ze dne 20.09.2021, záloha vyúčtována ke dni 20.09.2021, doplatek
dotace ve výši 74.089,26 Kč
• ÚD č. 21-007-00151 ze dne 31.08.2021 (MD 348/DAL 672 ve výši zálohy)
• doplatek: výpis z BÚ u KB č. 179, obrat ve výši 74.089,26 Kč ze dne 23.09.2021, ÚD č. 21-80200179 ze dne 23.09.2021 (o předpise účtováno ke dni přijetí doplatku)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/785/21 z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Dotačního
programu "Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje" ze dne
21.05.2021
• investiční dotace na realizaci projektu "Nákup nového DA pro JSDH Boršov nad Vltavou" ve výši
300.000,00 Kč
• realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30.06.2022
• vyúčtování nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace nebo nejpozději do 15.07.2022
• záloha ve výši 210.000,00 Kč
• doplatek ve výši max. 90.000,00 Kč
• podíl vlastních prostředků činí min. 66,67 % z celkových uznatelných výdajů projektu
Smlouvy nájemní
• Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 16.04.2021
do 04.05.2021 - potvrzeno na materiálu
• Nájemní smlouva uzavřená dne 31.05.2021 mezi obcí ("pronajímatel") a fyzickou osobou M. V.
• předmět nájmu: p. č. 3320/7 v k. ú. Zahorčice u Vrábče
• doba trvání: doba neurčitá
• nájemné ve výši 100,00 Kč, splatné nejpozději do 31.03.2021, nájemné za rok 2021 bude v poměrné
výši uhrazeno do 20 dnů od podpisu smlouvy
• pronájem schválen ZO dne 10.05.2021
• smlouva obsahuje doložku dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
• předpis: ÚD č. 21-007-00093 ze dne 31.05.2021
• úhrada nájemného: 21-701-00830 ze dne 31.05.2021
Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo uzavřená dne 16.06.2021
• zhotovitel: OK SIGNISTAV s. r. o., IČO 28131347
• předmět díla: "Oprava části MK na části pozemku p. č. 763/13 a č. 763/15, k. ú. Boršov nad Vltavou
• cena díla: 569.812,00 Kč bez DPH (689.472,52 Kč vč. DPH)
• termín dokončení: do 31.08.2021
• zveřejněna
na
profilu
zadavatele
dne
17.06.2021,
ověřeno
na
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=134&IDZak=11573. Přístup z internetu dne
18.08.2021
• Zápis o předání a převzetí dokončené stavby ze dne 30.07.2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva na nemovitosti ze dne 18.01.2021
• Prodávající: obec Boršov nad Vltavou
• Kupující: fyzická osoba (T. S.)
• Předmět prodeje: pozemek parc. č. 606/56 a 606/62 v k. ú. Boršov nad Vltavou
• Prodej schválen usnesením ZO č. 04-27/2020 ze dne 30.11.2020
• Záměr prodeje pozemku zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích od 09.11.2020 do 26.11.2020
• Kupní cena: 147.600,00 Kč, úhrada ve 3 splátkách
• Přecenění reálnou hodnotou: ÚD č. 20-007-00237 ze dne 01.12.2020
• Právní účinky vkladu do KN ke dni 29.01.2021
• Předpis pohledávky: ÚD č. 21-007-00001 ze dne 18.01.2021
• Vyřazení z majetkové evidence: ÚD č. 21-007-00071 ze dne 12.04.2021
• Úhrada:
• výpis z BÚ u KB č. 12, obrat ve výši 73.800,00 Kč ze dne 19.01.2021, ÚD č. 21-802-00012 ze dne
19.01.2021, (T1)
• výpis z BÚ u KB č. 117, obrat ve výši 36.900,00 Kč ze dne 22.06.2021, ÚD č. 21-802-00117 ze dne
22.06.2021, (T3)
• výpis z BÚ u KB č. 221, obrat ve výši 36.900,00 Kč ze dne 29.11.2021, ÚD č. 21-802-00221 ze dne
29.11.2021, (T2)
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva na nemovitosti ze dne 18.12.2020
• Kupující: obec Boršov nad Vltavou
• Prodávající: Europasta SE, Boršov nad Vltavou, IČO 281 15 414
• Předmět koupě: pozemek parc. č. 496/1, stavba č. p. 137, která stojí na pozemku parc. č. 496/1
a 496/2, pozemek parc. č. 497, 495/1 a 495/3 v k. ú. Boršov nad Vltavou (pozemek parc. č. 496/1
zatížen v minulosti věcným břemenem, stavba č. p. 137 stojí malou částí na pozemku parc č. 496/2
v k. ú. Boršov nad Vltavu, který je ve vlastnictví České republiky)
• Koupě schválena usnesením ZO č. 06-28/2020 ze dne 14.12.2020
• Kupní cena: 1.600.000,00 Kč
• Znalecký posudek a ocenění parc. č. 496/1 včetně stavby č. p. 137, pozemek parc. č. 497 v k. ú.
Boršov nad Vltavou ze dne 25.11.2019 , cena obvyklá 1.700.000,00 Kč
• Právní účinky vkladu do KN ke dni 22.12.2020
• Předpis závazku: ÚD č. č. 21-007-00028 ze dne 18.01.2021
• Zařazení do majetku: ÚD č. 21-007-00028 ze dne 18.01.2021
• Úhrada: výpis z BÚ u KB č. 77, obrat ve výši 800.000,00 Kč ze dne 21.04.2021, ÚD č. 21-802-00077
ze dne 21.04.2021 (T12)
• výpis z BÚ u KB č. 79, obrat ve výši 800.000,00 Kč ze dne 26.04.2021, ÚD č. 21-802-00079 ze dne
26.04.2021, (T10)
Smlouvy ostatní
• ČEVAK a. s. - Změna ceny pro vodné a stočné ze dne 10.12.2020, platné od 01.01.2021
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Ke dni dílčího PH evidováno 6 zadávacích řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu v hodnotě
zakázky nad 500.000,00 Kč, z nichž jedno zadávací řízení nebylo k dnešnímu dni dokončeno.
• Akce: Multifunkční traktor pro obec Boršov nad Vltavou
• Vnitřní směrnice obce Boršov nad Vltavou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 08.03.2021
• Postup dle čl. III dané směrnice
• Výzva k podání nabídky ze dne 24.05.2021
• 3 x poptávka, 3 x nabídka
• Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocování nabídek ze dne 24.05.2021
• Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 07.06.2021
• Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 07.06.2021
• Zápis z jednání ZO ze dne 07.06.2021 – schválení dodavatele, usnesení č. 06-34/2021
• Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 08.06.2021
• Kupní smlouva ze dne 08.06.2021, prodávající UNIAGRA CZ a. s., Jarošovice, IČO 251 91 578, cena
651.200,00 Kč bez DPH, 787.952,00 Kč včetně DPH
• Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 18.06.2021
• Dodávka uhrazena dne 02.12.2021
• Výše
skutečně
uhrazené
ceny
zveřejněna
dne
24.02.2022.
Ověřeno
na https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=134&IDZak=11576. Přístup z internetu
dne 21.05.2022.
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků s účinností od 15.01.2018
• Vnitřní směrnice účinná od 15.01.2018
- bod IV. - Účtování a evidence zásob
• Směrnice pro evidenci majetku účinná ode dne 15.01.2018
• Směrnice k podrozvahovým účtům účinná ode dne 15.01.2018
• Statut sociálního fondu obce Boršov nad Vltavou účinný od 01.01.2021
• Vnitřní směrnice o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účinná od 15.01.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• Zápis č. 33/2021 ze zasedání ZO konaného dne 10.05.2021
- schválení pronájmu pozemku parc. č. 3320/7 v k. ú. Zahorčice u Vrábče - usnesení č. 04-33/2021
• Zápis č. 28/2021 ze zasedání ZO konaného dne 14.12.2020
- schválení statutu SF - usnesení č. 4-28/2020
• Zápis z jednání ZO ze dne 30.11.2020
– schválení SVR, schválení rozpočtu, schválení poskytnutí dotací, schválení prodeje pozemků
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Zápis z jednání ZO ze dne 10.12.2018
– pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
• Zápis z jednání ZO ze dne 18.01.2021
– schválení rozpočtového opatření
• Zápis z jednání ZO ze dne 10.05.2021
– schválení rozpočtového opatření
• Zápis z jednání ZO ze dne 07.06.2021
– schválení ZÚ, účetní závěrky obce, VZMR – schválení dodavatele
• Zápis z jednání ZO ze dne 13.01.2020
– odměňování zastupitelů
• Zápis z jednání ZO ze dne 12.04.2021
– schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
• Zápis z jednání ZO ze dne 14.12.2020
• – schválení kupní smlouvy
• Zápis č. 39/2021 ze dne 22.11.2021
- souhlas ZO s provedením inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce ke dni 31.12.2021,
souhlas se složením inventarizačních komisí a harmonogramem inventarizace
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití
• Statut sociálního fondu obce Boršov nad Vltavou účinný od 01.01.2021
• schválen ZO dne 14.12.2020
• FD č. 202089 vystavena dne 28.05.2021, dodavatel: Plavecký klub ŠIPKA s. r. o., Praha 4,
IČO 28368380, za sportovní pobyt zaměstnance v částce 6.700,00 Kč
předpis: ÚD č. 21-001-00227 ze dne 31.05.2021
úhrada: výpis z BÚ u KB č. 5, obrat ve výši 6.700,00 Kč ze dne 31.05.2021, ÚD č. 21-805-00005
ze dne 31.05.2021
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
• Obecně závazná vyhláška obce BORŠOV NAD VLTAVOU č.1/2019 o místních poplatcích účinná
od 01.01.2020
• Dostupná na https://www.borsovnvlt.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/obecne-zavazna-vyhlaskaobce-borsov-nad-vltavou-c-1-2019-o-mistnich-poplatcich.html. Přístup z internetu dne 19.08.2021.
Přehledové dokumenty
• Přehled přijatých dotací v roce 2021
- byly přijaty dotace od poskytovatelů: Jihočeský kraj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní
rozvoj
Přehledy
• dokument "Přehled příspěvků 2020, 2021.xls"
Účetní závěrka obce za rok 2020
• Schválena ZO dne 07.06.2021, usnesení 05-34/2021
• Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 ze dne 10.06.2021
• Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 10.06.2021
• Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 21-007-00107 ze dne 07.06.2021
Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020
• ZŠ Boršov nad Vltavou: schválena ZO dne 12.04.2021, usnesení č. 03-32/2021, VH 0,00 Kč
• MŠ Boršov nad Vltavou: schválena ZO dne 12.04.2021, usnesení č. 04-32/2021, VH 77.800,28 Kč
do RF
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